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یادداشت

همشهری دالیل تغییرات آب و هوایی اخیر پایتخت و زرد شدن برگ بسیاری از درختان بهویژه چنارها را بررسی کرد

امیر شهرابی؛ مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری

گزارش

امیر نورمحمدی
مدیرعامل شرکت شهرسالم
پایگاههای ســیار واکسیناســیون دوز یادآور
کرونــا در شــهر تهــران بــرای توا نیابــان و
سالمندان مجدد فعال شدهاند .شهروندانی
هــم کــه ســالمند در منــزل دارنــد یا یکــی از
اعضــای خانــواده امــکان مراجعه بــه پایگاه
ثابــت را نــدارد ،میتواننــد بــا شــماره ۱۳۷
تمــاس بگیرنــد و درخواســت تیــم اورژانس
برای تزریق دوز یادآور را داشته باشند.

محمود موالیی
روزنامهنگار

این روزها رهگــذران در معابر بزرگ شــهر تهران
برگهای درختان را زیرپای خود احساس میکنند.
برگریزان در نیمه نخست مردادماه ،چیزی شبیه حال
و هوای پاییز است .بهویژه آنکه بارشهای سنگین در
روزهای اخیر گاه آسمان را ابری کرده و فضا حکایت
از لوکیشن پاییزی یک فیلم در تابستان دارد .با این
تفاوت که برگها سبز و زرد هستند و در عین زیبایی
بصری ،فضای غریبی به برخی از نقاط شهر داده است؛
اینکه بارشهای ممتد به گیاهان سطح شهر آبرسانی
زیادی میکنند ،مناسب اســت یا برگریزان در گرم
ترین ماه سال به گیاهان آسیب میزند یا حتی ممکن
است سبب از بین رفتن درخت یا درختانی در پایتخت
شود .تغییرات اقلیمی هماکنون و در آینده چه تأثیری
روی گیاهان خواهد گذاشــت؟ یک اقلیمشــناس
معتقد است که به بارشهای اخیر در تهران ،بارش
موسمی گفته میشود« :معموال در ایران و در فصل
تابستان باران موســمی اتفاق میافتد ،اما در اکثر
اوقات در نیمه جنوبی کشــور ،چنین پدیدهای رخ
نمیدهد و میتوانیم 30سال یکبار شاهد بارانهاي
موسمی باشیم».
بهلول علیجانی به همشهری میگويد« :امسال سامانه
موسمی خیلی قوی بوده است؛ هم از نظر شدت و هم
از نظر گسترش که تا شهر تهران هم کشیده شد».
همین اتفاق ،اگرچه بهنظر میرسد گیاهان را از آب
سیراب کرده است اما این میزان برگریزان در تابستان
عجیب بهنظر میرسد .استاد گیاهشناسی دانشکده
زیستشناسی دانشــگاه تهران بر این باور است که
بهطور کلی بارندگیها برای گیاهان مفید است« :این
بارشها هر زمان اتفاق بیفتد میتواند جذب گیاهان
شــده و مقداری از آب ســف رههای زیرزمینی را که
وضعیت نامناسبی دارند ،تامین کند .بنابراین ضرری
برای گیاهان ندارد ».حســین آخانی به همشهری
میگوید« :برای شهر تهران مشکلی وجود دارد و ما
بهدلیل اینکه اصوال وضعیت مناسبی در شهرسازی
نداریم ،طی دهههای قبل حق فضای ســبز شهر را
ندادیم .درختانی که در خیابان ولیعصر قرار دارند یا
درختانی که در بافت قدیمی شهر هستند ،بهشدت
در تنش هســتند زیرا دیگر آن بافت بهدلیل توسعه
شهری ،افزایش ساختوسازها ،توسعه معابر و حتی
بستر رودخانهای و جویباری از بین رفته است».

محمد نقیب
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی
شرکت بهرهبرداری مترو
مســابقه فرهنگی «پرچم حســین» تا روز
ششــم ماه محرم و در ایوان انتظار حضرت
ولیعصر(عج)برگزار میشود .مسافران مترو
میتواننــد ضمن دریافت پرچــم متبرک به
نام نامی حضرت سیدالشهدا(ع) با ارسال
عکس از نصب این پرچم در ســر در منازل
خود به قید قرعــه از جایزه ســفر به کربالی
معلی برخوردار شوند.

عکس :همشهری /عليرضا طهماسبي

یکــی از مهمتریــن دالیــل عدمتحقق
کامــل برنامههای میانمدت توســعه در
دولت و نهادهای بخــش عمومی از جمله
شهرداریها عدمانطباق دورههای برنامه با
دورههای مدیریتی است .برای حل این چالش ،تدوین برنامههای
4ســاله پیشــرفت در الیحه اصالح ســاختار بودجه کل کشور
پیشنهاد شــده و هماکنون در کمیته ،اصالح ســاختار بودجه
مجلس شورای اسالمی در مرحله بررســی قرار دارد .هم راستا با
آن در شهرداریها نیز با توجه به اختیارات وزارت کشور در ماده
25آییننامه مالی شهرداریها لزوم تهیه برنامههای میانمدت
شهری (4ساله) اصالح و ابالغ شده است .این تغییر ،فصل جدیدی
از نظام برنامهریزی و بودجهبندی در کشور را بهطور عام و بهویژه
در شهرداریها رقم میزند .در واقع انتظار میرود تدوین و اجرای
برنامههای میانمدت به ارتقای برخی از شاخصهای حکمروایی
شهری همچون مشارکتپذیری شــهروندان در تصمیمسازی،
اســتفاده اثربخش و کارا از منابع محدود در جهت تحقق اهداف
تعیین شــده در برنامههای میانمدت ،بهبود نظام پاسخگویی و
انضباطپذیری و نیز رعایت حقوق یا عدالت بیندورهای منجر شود.
تمرکز بر مطالبات و تقاضاهای شهروندان ،غایت تدوین برنامههای
میانمدت است .این مهم از طریق جلب مشارکت آنان در پیشبرد
بهتر امور شهر و شهروندان و ارتقای زیستپذیری شهرها میسر
میشود .با تدوین برنامه میانمدت 4ساله ،اولویتهای برنامهای-
بودجهای یکسان و بهصورت هدفمند مختص همان دوره تعریف
خواهد شد .در غیر این صورت ،اولویتها برای تخصیص منابع مالی
در بین دو دوره مدیریت شهری (شورا و شهرداری) ممکن است
دچار تغییرات اساسی شود که این موضوع بهصورت عدمانطباق
بودجه ساالنه با برش برنامه عملیاتی یکساله نمایان میشود .از
سوی دیگر فرایند پاسخگویی مدیریت شــهری ،مستلزم انجام
اقدامات براســاس اهداف و راهبردها و سیاستهای تدوین شده
و ارائه گزارش پیرامون نتایج حاصل از اقدامات انجام شده است.
یکی از مزیتهای همزمانی تدوین برنامه با دوره مدیریت شهری،
ارتقای پاســخگویی و انضباطپذیری مجموعه شــهرداریها و
شوراهای اسالمی شهرها و مدیران شهری با تأکید بر شناسایی
پاسخگو ،محور پاســخگویی و فراهم کردن امکان مقایسه نتایج
اقدامات با برنامههای تدوین به شــمار میرود .بر این اســاس و
ی شناسایی شده درخصوص تدوین
باتوجه به چالشها و آسیبها 
و اجرای برنامههای توسعه شهری و ضرورت بهبود مستمر فرایند
تدوین برنامههای میانمدت شهری ،شهرداری تهران بهعنوان یک
نهاد عمومی غیردولتی پیشرو در حوزه تحوالت مدیریت شهری
بهدنبال اصالح و بازنگری فرایند تدوین برنامههای میانمدت خود
از طریق اصالح بازه زمانی اجرای برنامه میانمدت چهارم است .لذا
تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران ،منطبق با ششمین
دوره شورای اسالمی شهر تهران در دستورکار قرار گرفته است.

نقلقولخبر

خزان زودرسچگونه به تهران رسید؟

انطباق دوره برنامههای میانمدت با
مدیریتشهری؛ زمینهساز پاسخگویی

میزان رطوبت گیاهان

بارندگیها درصورتی که در زمین نفوذ کنند ،تأثیرات
بهتری برای گیاهان خواهند داشــت .در عین حال،
بهگفته علیجانــی ،نفوذپذیری خــاک هم میدان
مشخصی دارد .این اقلیمشــناس معتقد است اگر
میزان بارندگی بیشتر از نفوذپذیری خاک باشد ،در
زمین جاری میشود« :بارش باران معموال در خاک

تهران ،جزیره گرمایی

مکث

نفوذ میکنــد و نفوذپذیری خاک هــم یک میدان
مشخصی دارد .برگریزان درختان در فصل تابستان
تماما به بارش باران ارتباط پیدا نمیکند .درختان،
آب را از ریشه جذب میکنند تا برگها روی شاخهها
تبخیر و تعرق انجام دهنــد .بنابراین اگر زمین آب
نداشته باشد ،میگوییم درخت پژمرده شده و باید
آبیاری صورت بگیرد».

تفاوت ارتفاع 900متری میان شمال و جنوب پایتخت ،میتواند تهران را به شهر چند اقلیمی تبدیل کند.
بهگفته استاد گیاهشناسی دانشکده زیستشناسی دانشگاه تهران ،تغییر اقلیم یک مسئله جهانی است:
«تغییر اقلیم مختص تهران نیست و یک تغییر اقلیم جهانی در حال صورت گرفتن است .منتها براساس
دادهها ،در خاورمیانه و بهطور مشخص تأثیرات ناشی از تغییر اقلیم تقریبا 2برابر خیلی از مناطق دیگر است.
اگر در دنیا تغییر اقلیم یک درجهای را تجربه کردهایم ،در خاورمیانه  2درجه است و متأسفانه به درجه خطر
رسیدهایم ».آخانی اضافه میکند« :البته در تهران مشکل دیگری داریم و اینکه خو ِد شهر تهران یک جزیره
گرمایی اضافی محسوب میشود .بهدلیل وسایلی که انرژی مصرف میکنند و بهخصوص میلیونها خودرویی
که روزانه در شهر به حرکت درمیآیند ،طبیعی است که شهر تهران گرمایی حتی بیشتر از خاورمیانه داشته
باشد ».علیجانی گرمای زمین را دلیل بهوجود آمدن پدیده تغییر اقلیم میداند و ميگويد « :بارندگی شدید
در فصول گرم سال سبب ریزش برگهای سبز درختان میشود .برگریزان این روزهای درختان سبز هم
بهدلیل شدت بارندگی است ،ولی اگر برگها زرد است ،بهدلیل نرسیدن آب کافی به ریشه درختان است .آب
باید در زمین نفوذ کند تا به ریشه درختان برسد .مثال در برخی نقاط خیابان ولیعصر جای مناسبی برای نفوذ
آب به زمین برای درختان وجود ندارد بنابراین دلیل برگریزان در این موقع از سال گرمای بیش از حد هوایی
است که میزان تبخیر و تعرق را بیشتر از میزان رطوبت کرده است؛ گرمایی که پیش از بارندگیها رخ داد».
اين استاد گیاهشناسی نیز با تأیید تأثیر گرمای زمین در ریزش برگ گیاهان ،عنوان میکند« :دلیل اصلی
برگریزان گرمای بیش از حد است که امسال شاهد آن هستیم .البته شهر تهران مدتهاست که با پدیده
خزان درختان مواجه است و با توفان و باد برگهایی که سست شدند ،به زمین میافتند».

او تأکید میکند« :میزان جذب رطوبت درخت از زمین
محدود اســت .یعنی هر درختی یک میزان معینی
میتواند رطوبت جذب کند حتی اگر شما زمین را پُر از
آب کنید .بنابراین زمانی که دمای هوا خیلی زیاد باشد،
تبخیر روی شاخهها افزایش مییابد ،درحالیکه ریش ه
نمیتواند آن مقدار رطوبت را جذب کند؛ هر چند که
هر روز به درختان آب دهید .در نتیجه برگها زرد شده
و از شاخه درختان جدا میشوند ».استاد گیاهشناسی
دانشکده زیستشناسی دانشگاه تهران نیز از این منظر
به موضوع نگاه میکند« :مقداری از آبی که به سبب
بارندگیها جریان پیدا میکند ،با آالیندههایی که در
سطح معابر شهر وجود دارد ،مخلوط میشود و دیگر
آب کیفیت الزم را برای نفوذ در خاک ندارد؛ موضوعی
که میتواند به درختان آسیب وارد کند».
حسین آخانی ادامه میدهد« :از اینکه میزان آسیب
وارد شــده به درختان چقدر اســت ،اطالعاتی در
دسترس نیست ،زیرا پژوهشی در این زمینه صورت
نگرفته اســت .زمانی که بارندگی صورت میگیرد
و سبب ســیل و آبگرفتگی در معابر میشود ،باید از
آب نمونهبرداری شده و ترکیبات آن را مورد بررسی
قرار داد تا ببینیم چه تأثیرات منفیاي روی گیاهان
میگذارد .متأســفانه ما اطالعات اینچنینی نداریم،
اما پیشبینــی میکنیم که آســیبهایی هم برای
گیاهان دارد».
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اتوبوس

1421
مسکن

سرپرست بهرهبرداری شرکت اتوبوسرانی
تهــران از اختصــاص ۱۷دســتگاه اتوبــوس
بــرای حملونقــل زنــان در  2نوبــت صبح و
عصر در خطوط  BRTشــهر خبر داد .ایرج
لطفــیزاده گفــت :اکنــون ایــن اتوبوسها
در 2خط بیآرتــی  ۲و  ۷شــهر در 2نوبت در
ســاعتهای  ۷تا  ۱۰صبــح و  ۱۶تــا  ۲۰عصر
فعــال هســتند و روزانــه بهطــور میانگیــن
حدود  ۳۰۰مسافر زن توســط آنها در شهر
جابهجا میشوند.
ظرفیــت ســاخت ۱۴۲۱واحــد مســکن در
منطقــه ١١در قالب قــرارگاه جهــادی تأمین
مسکن پیشبینی شــده که ١٠۶٠واحد آن
در بافت فرسوده و ٣۶١واحد خارج از بافت
فرسوده است .مهدی هدایت ،سرپرست
ســازمان نوســازی شــهر تهران با اعالم این
خبر گفــت :عمده ســاخت و ســازهای این
منطقــه در پروژههای هالل احمــر ،پادگان
حــر ،بیمــه ،دخانیــات و تعاونــی مســکن
کارکنان ایجاد میشود.

